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 چكيده

هاي روزانه افراد بر به سنجش ميزان پياده روي و زمان مناسب پياده روي براي دسترسي به اهداف و نيازمندي تحقيقدر اين 

ته شد كه نتايج ها پرداخهاي فردي، اجتماعي، اقتصادي و نيز كالبدي و كاربريها نظير ويژگياساس معيارهاي منطقه و محله شهر
هاي تاثير گذار در نقاط مختلف مورد ارزيابي قرار دهد و در نهايت تدابير و ها را بر اساس شاخصآن مي تواند چالشها و كمبود

روش هاي روزانه خود را رفع نمايند. پيشنهاداتي اتخاذ گردد تا افراد بتوانند با پياده روي در زماني مناسب، اهداف و نيازمندي

ابتدا به  تحقيقبه منظور دسترسي به اين هدف در اين باشد. سازي آماري رگراسيون مياين تحقيق با استفاده از مدل تحليل
ها به تفكيك محالت آورده شد و در ادامه به ها و نمودار توزيع كاربريشد و سپس نقشه كاربري پرداختهمعرفي شهر گرگان 

تيپ مدل سازي جهت اندازه گيري زمان پياده  4بررسي قرار گرفت. در نهايت به  دموگرافي پاسخ دهندگان به پرسشنامه مورد
در هاي زمان پياده روي تفريحي پرداخته شد، با بررسي نتايج مدل -4خريد و -3آموزشي،  -2كاري، - 1روي با اهداف مختلف 

بوده و  2,5تا  1,5ها بين تمامي مدل و عدد دوربين واتسون كه براي tبا درنظرگيري ضرايب آزمون سطح نواحي شهر گرگان 
گيري زمان هاي اداري، سن و مالكيت خودرو (براي اندازهسطح و تراكم كاربري متغيرهاي مستقلاست،  قبولاندازه آن قابل 

روي گيري زمان پيادههاي آموزشي، درآمد و سن (براي اندازهسطح كاربريمتغيرهاي مستقل  ،روي سفرهاي كاري)پياده

ري زمان پياده گيهاي خدماتي، سن، و مالكيت خودرو (براي اندازهكاربريسطح و تراكم  متغيرهاي مستقلهاي آموزشي) سفر
 و خودرو تيمالك و ،يورزش يهايكاربر سطح و متغيرهاي مختلف هاپارك و سبز يفضا يهايكاربر سطحروي سفرهاي خريد)، 

در نهايت جداول مربوط به ضرايب  .و معنادار هستند تفريحي)  تاثيرگذارند گيري زمان پياده روي سفرهاي(براي اندازه سن
 متغيرهاي مستقل و عدد ثابت مدل پيبيني براي زمان پياده روي هر يك از سفرها ارايه شد.

  

  يفرد اتيخصوص ن،يزم يكاربر ،يرو ادهيپ زمان سفر، هدف ،يساز مدل :كليدي هايواژه

  

  مقدمه -1

بروز مسائل اجتماعي، زيست محيطي و  در چند دهه اخير با

ترافيكي در شهرها از يك سوي و افزايش نيازهاي فرهنگي و 

فراغتي شهروندان از سوي ديگر احياء فضاهاي پياده براي 

گسترش نظام حركت پياده در قالب طرح هاي بهسازي و 

و به عنوان توسعه  مناسب سازي محورهاي پياده از وجهي نو

مورد توجه نهاد مديريت شهري قرار  حمل و نقل پايدار

هاي مثبتي كه حمل و نقل . همچين يكي از جنبهگرفته است

غير موتوري (نظير پياده و دوچرخه) دارد بر سالمت افراد 

است. سنجش ميزان پياده روي براي دسترسي به اهداف و 

هاي روزانه افراد بر اساس معيارهاي منطقه و محله نيازمندي

هاي فردي، اجتماعي، اقتصادي و نيز ژگيها نظير ويشهر

ها را بر اساس ها و كمبودتواند چالشها ميكالبدي و كاربري

قاط مختلف مورد ارزيابي قرار گذار در نهاي تاثيرشاخص

ها به سبب نقش آنها در يپرداختن به كاربر همچنيندهد، 



 1399 زمستان، 65م، شماره چهارفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره 

 

248 

 

 ،ياجتماع يهانهيشهروندان بر اساس زم ازين نيتام

همراه  يفراوان يهايدگيچيبا پ يو اقتصاد يالبدك ،يعملكرد

مورد  يها بر عابران به درستيركاربريدرواقع اگرتاثت. اس

درنوع رفتارعابران  ينگرفته و نقش هركاربر قرار يبررس

نخواهد بود به  قادر يشهر يآنگاه فضا ،مشخص نگردد

 فضا پاسخ مناسب بدهد استفاده كنندگان از يرفتار يالگوها

اقشارمختلف  برحضور فيرمنيتاث  عموضو نيا تينها در كه

 يشهر يفضا رفتارها از از يحذف برخ و يو جنس يسن

اين تحقيق سعي دارد با بررسي هرچه دقيق  . خواهد داشت

تر، زمان مطلوب پياده روي باتوجه به دسترسي به سفرها با 

اهداف مختلف و ويژگي هاي فردي و محيطي مانند نوع 

تباط بين زمان مطلوب پياده روي و انجام سفر كاربري ها ار

افراد را به منظور دسترسي به كاربري هاي مختلف با اهداف 

تواند لف ميگوناگون را تعيين نمايد. اهداف سفرهاي مخت

شغلي، تحصيلي، خريد، تفريحي و ... باشد كه از ديدگاه افراد 

هاي فردي مختلف (سن، جنسيت، تحصيالت و ... با ويژگي

تواند زمان دسترسي به مد حمل و نقل پياده روي به مي )

منظور انجام سفر با اين اهداف با چيدمان انواع كاربري ها در 

. لذا اين تحقيق نتيجتا با مدل مناطق مختلف متفاوت باشد

سازي آماري (متغير زمان دسترسي مطلوب سفر به عنوان 

دي و متغير وابسته براي سفرهاي مختلف)، ويژگي هاي فر

  هاي مستقل) ارتباط و تاثير پذيري محيطي (به عنوان متغير

ها را در مناطق شهري اندازه گيري مي كند و مورد آن

محققين بسياري امروزه  سنجش و تحليل قرار خواهد داد.

اين مسئله را مهم دانسته و به تحقيق و پژوهش در اين باب 

 2016ال لي و مودن در س اند، از جمله آقايان پرداخته

اندازه گيري كاربري زمين  "اي تحت عنوان ميالدي در مقاله

 ارتباط "و شكل شهري همبستگي هاي آن با  پياده روي

 ميزان و مسكوني محالت بافت تراكم و فشردگي عميق

پياده روي رابا استفاده از يك مدل  به شهروندان تمايل

 مترك طول چون مواردي .مورد بررسي قرار دادند رگراسيون

 تراكم مسكوني قطعه بندي، در كوچكتر ابعاد بلوكها، در

 محالت پياده مداري افزايش در بسزايي تأثير مي تواند باالتر

 هاي وجود شكل .باشد در توسعه حمل و نقل پايدار داشته

 نقش انساني مقياس رعايت همه از مهمتر و مختلف، متنوع

 زي شهر ها رادر پياده مداري به ويژه در مناطق مرك بسزايي

 ايجاد معبر، مناسب بلندي و پستي ديگر، طرف از .دارد

 پياده، مسيرهاي عرض و معبر ارتباط عرض در بهينه نسبت

و  گياهي پوشش مانند مسير طراحي جزئيات از استفاده

 افزايش منظوربه معابر باالتر نفوذپذيري درجه شهري، مبلمان

پياده  مسيرهاي ديبنتقسيم تغيير مسير، و انتخاب فرصتهاي

دوچرخه سواري،  براي الزم تجهيزات ايجاد روي و

 موتوري غير حمل ونقل ابزارهاي از استفاده به را شهروندان

و همچنين  .(Lee and Moudon, 2016)كند مي تشويق

، به بررسي تاثير 1395آقايان مستوفي و سروري در سال 

هاي شهري كاربري زمين بر رفتار عابران پياده در خيابان 

 -يفياز نوع، توص و يفيبه صورت كروش تحقيق . پرداختند

مانند مشاهده و ثبت  يياست و در آن از روشها يليتحل

رفتار عابران و انجام دادن  يبررس يبرا ،يرفتاري الگوها

اطالعات  يآور جمع يو پرسشنامه برا يدانيم يدهايبازد

دست آمده  اطالعات به. شده است استفاده هايكاربر رامونيپ

 ليمورد تحل رسونيپ يبه كمك آزمون همبستگ قيطر نياز ا

 انيم دهد،يمقاله نشان م نيا يهاهافتي .قرار گرفته است

 يرابطه معنادار هاو انجام سفر آن و رفتار عابران هايكاربر

مقاله  نيا در آمده به دست جهينت تيدر نها. وجود دارد

 هيناح يعملكرد اسيمق با يها ياز آن است كه كاربر يحاك

 بار در ماه چند اي كيتناوب مراجعه  زانيبا م يهايو كاربر

رفتارها و  جاديقادر به ا ه،يثانو يازهايو پاسخگو به ن

(مستوفي و  هستند ابانيتر عابران در خ متنوع يتهايفعال

  ).1395سروري، 

  

  پيشينه تحقيق-2

 از تهشرفيپ يكشورها در نقل و حمل موضوع تمركز امروزه

 انسان به) يشخص هينقل لهيوس ژهيوه ب( محور هينقل لهيوس

 موضوع اريبس افراد يرو ادهيپ بحث و افتهي شيگرا يمحور

 توسعه يبرا باورند نيا بر نيمحقق. باشديم جهان در نو

 يها يكاربر تراكم و سازها و ساخت دمانيچ ها،شهر

 يازهاين اقلحد بتوانند افراد كه باشد يا گونه به ديبا مختلف

 رفع ادهيپ صورت به و كوتاه هاييجابجا با را خود يهفتگ

 نيب ارتباط كه كوشد يم قيتحق نيا راستا نيا در. ندينما

 و سفر مختلف اهداف به توجه با يروادهيپ مطلوب زمان

 رينظ يشهر مختلف مناطق در سفر جاديا در رگذاريتاث عوامل

....  و درآمد و،خودر تيمالك بيضر ،يكاربر نوع و سطح

 شنهاديپ قيتحق نيا در كه يمدل و الگو نيهمچن. كند نييتع
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 طراحان و زانيربرنامه يبرا اريبس توانديم شد، خواهد

 و كمبودها ندهيآ در تا باشد مطلوب ينقل و حمل و يشهر

 شهر مختلف نقاط هايكاربر دمانيچ در ژهيو به هاضعف

 سالمت و افراد يرو ادهيپ در را ريتاث يشتريب كه باشد يطور

 زانيم يريگ اندازه در نظر دارد با قيتحق نيا .باشد داشته آنها

 به افراد يدسترس توجه با افراد يرو ادهيپ در مطلوب زمان

 مدل از استفاده با كه است آن بر موثر عوامل و سفرها اهداف

  .گرفت خواهد انجام يآمار يساز

   

  و مدلسازيروش تحقيق -3

هاي ن طرح اوليه، مواردي همچون شاخصپس از تدوي

كالبدي كاربري ها و همچنين شاخص هاي مرتبط با زمان 

مطلوب پياده روي بر اساس اهداف سفرگوناگون با توجه به 

مباني تحقيقات مورد بررسي قرار مي گيرد، كه شاخص ها در 

محيطي و  -2هاي فردي و ويژگي - 1دو دسته مربوط به 

ها در دسته اول مي شوند، اين شاخصكالبدي دسته بندي مي

تواند مواردي چون: سن، جنسيت، درآمد، مالكيت خودرو و 

... باشد، همچنين اين شاخص ها در دسته دوم مي تواند 

مواردي چون: چيدمان و نوع كاربري، كاربري مختلط، نرخ 

اشتغال منطقه، خانوار و جمعيت مربوط به محالت مختلف 

ها در دو نظام فوق ه اين شاخصيك شهر و ... باشند ك

متغيرهاي مستقلي مي شوند براي اندازه گيري زمان مطلوب 

پياده روي با توجه به اهداف مختلف براي افراد و رفع 

هاي روزانه خود باشد. پس از آن به تحقيقات علمي نيازمندي

مرتبط با موضوع تحقيق به طور دقيق تري پرداخته خواهد 

عد از اينكه مباني و تحقيقات گذشته شد. در مرحله دوم  ب

بررسي شد با توجه به شناخت منطقه مطالعه موردي و 

هايي كه در خصوص ارتباط دو دسته ها و ظرفيتپتانسيل

ها مورد نظر و تاثير گذار محتمل شاخص فوق، شاخص

هاي شود. در مرحله سوم با توجه به شاخصانتخاب مي

ويژگي هاي  و محيط اوليه از  برداشتهاي تعيين شده و

پرسشنامه براي دريافت اطالعات از  … و فردي،كاربري زمين

 صريح و پس از روشن افراد تدوين و طراحي خواهد شد

 و ديد پاسخگويان از ها پرسش نگارش شيوه و تعداد بودن،

 ميزان آماري، جامعه(آماري شاخصهاي به توجه با همچنين

 مورد اطمينان درصد و آمده دست به نتايج اوليه پراكندگي

 منطقه مابين افراد و شده استاندارد سازي هاپرسشنامه )انتظار

مطالعه موردي توزيع خواهد شد. در مرحله چهارم با استفاده 

از مدل سازي آماري و بررسي ارتباط و ميزان تاثير متغيرهاي 

مستقل نسبت به متغير وابسته زمان مطلوب پياده روي با 

شود. مي (به تفكيك هر نوع سفر) تعيينتوجه به هدف سفر 

شايان ذكر است در تجزيه و تحليل اطالعات بعد از جمع 

-، اين دادهآوري اطالعات مربوط متغيرهاي مستقل تاثيرگذار

ها ابتدا يكپارچه و طبقه بندي شده سپس با نرم افزار آماري 

ارتباط بين متغيرهاي تعريف شده با برداشت زمان مطلوب 

ي افراد به تفكيك اهداف سفر در محالت شهري با پياده رو

استفاده از تحليل رگرسيون به روش تخمين منحني مدل 

مورد نظر انتخاب شده وسپس اقدام به مدلسازي رگرسيون 

مي شود. همچنين معيار ارزيابي در مدل سازي سطح 

و ضريب همبستگي است كه در نهايت  tمعناداري، آزمون 

اهد شد.در مرحله پنجم پس از سنجش منجر به ارايه مدل خو

ميزان متغير وابسته (زمان مطلوب پياده روي به تفكيك 

اهداف سفر) در محالت و مناطق مختلف شهري، كمبود ها 

پس از نتيجه گيري سيل ها مورد بررسي قرار گرفته و و پتان

به منظور جمع  به يك سري پيشهادات پرداخته خواهد شد.

ديدگاه هاي آنها يك پرسشنامه نظر آوري اطالعات افراد و 

سنجي طراحي و در ميان افراد حاضر در محالت توزيع شد. 

هدف از ان تعيين پارامترهاي مهم تاثير گذار بر اي افرادبود. 

اين پرسشنامه به عنوان يك مطالعه مقدماتي براي فهم بهتر از 

مسائل انجام شد.جزئييات بيشتر روش و نتايج پرسشنامه در 

اين پرسشنامه دو هدف را  مورد بررسي قرار گرفتند. 4فصل 

جمع آوري اطالعت شخصي افراد مانند  -1دنبال مي كرد : 

  رو، سن، جنس، ميزان درآمد و ....مبدا سفر، مالكيت خود

تمايل پياده روي مدت زمان پياده روي افراد جهت سفر  - 2

به كاربري مورد نظر (با توجه به هدف سفر) در مقياس 

هاي عالوه بر اين يك سوال براي درك بهتر از اولويت عددي

افراد جهت تعيين پارامترهاي مهم تاثير گذار بر ديدگاه انها 

  در پرسشنامه گنجانده شد كه شامل :

 محلي كه افراد از انجا به كاربري سفر كردند •

 مود سفربه كاربري مورد نظر •

مشخصه هاي اجتماعي اقتصادي از جمله سن، جنست،  •

  د، معلوليت و ......درآم

امتياز كلي تمايل افراد به پياده روي به عنوان متغير وابسته در 
سمت چپ مدل رگرسيون بايد از طريق متفاوتي با متغيرهاي 
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ها و سمت راست مدل (مشخصات فردي و سطح كاربري
  ) مقايسه شوند.هاي محيطيساير ويژگي

رفي شود: تواند در چهار بخش مع گيري ميهمچنين نمونه  
تعيين چارچوب  -تعريف جمعيت تحقيق (مورد مطالعه)

تعيين اندازه  - گيريهاي نمونهانتخاب تكنيك -گيرينمونه
  گيري. هننمونه و انجام عمليات نمو

دو فاكتور مهم كه در اين نظر سنجي مورد نظر قرار گرفت   
 ه بود. تعيين اندازه نمونه براي يكنگيري و اندازه نمو: نمونه

نظر سنجي كه يك جواب مستقيم ومشخص ندارد دشوار 
است. اين كار به مالحظات بسياري از جمله زمان وهزينه 

ها از جمله زمان، تحقيقات مربوط است. بنابراين محدوديت
گيري براي هزينه و سطح دقت مورد نياز بايد براي تصميم

اندازه نمونه در نظر گرفته شود. همچنين برخي از تحليل 
ي آماري توصيفي بر روي داده هاي جمع آوري شده ها

انجام شد كه در بخش بعد توضيح داده شده است. بر حسب 
جمعيت نمونه تمام افراد حاضر در محله جز جمعيت نمونه 

 سنجي قرار گرفتند. نظر

شود كه در منطقه تحت جمعيت نمونه به مردمي گفته مي  
تحليل رگرسيون  تجزيه و كنند.ها زندگي ميپوشش كاربري

هاي آماري است كه در ارتباط با قسمتي اصلي از روش
هايي كه تعيين هاي رياضي است، مدلفرمول بندي مدل

بين متغييرهاست. تجزيه و تحليل كننده شكل روابط
رگرسيون با استفاده از اين رابطه هاي مدل بندي شده، با 

اصطالح  پيش بيني و ساير استنباط هاي آماري سروكار دارد.
تجزيه و تحليل رگرسيون با اين مفهوم توسعه يافت، كه 

هاي درگير دو متغيير يا بيشتر، شامل تجزيه و تحليل داده
براي كشف ماهيت رابطه ميان آنها و آنگاه تحقيق براي 

هاي پيش بيني است. مطالعه روابط ميان متغييرها در هدف
 .است هاي علمي، متداولهاي زيادي از فعاليتزمينه

آماري است. به شكل زير  مدل خطييك  مدل خطي عمومي
 :  توان نوشت مي

)1(                                                   Y=XB+U 

هاي چند  گيري هاي اندازه يك ماتريس با رديف Y كه در آن
ماتريس تواند يك  يك ماتريس است كه مي  Xمتغيره است، 

يك ماتريس شامل متغيرهايي است كه  Bباشد، طراحي
ماتريسي است كه شامل  U شوند و معموالً تخمين زده مي

ها و  گيري اندازه است. خطاها معموالً نسبت به خطاها و نويز
شوند.  ناهمبسته فرض مي توزيع معمولي چندمتغيرهطبق يك 

توان به دو  هاي فرضي با مدل خطي عمومي را مي آزمون
تك هاي متعدد  يا به شكل آزمون چندمتغيره :روش انجام داد

با هم  Y هاي ره ستونمتغي هاي چند مستقل. در آزمون متغيره
هاي تك  گيرند درحاليكه در آزمون مورد بررسي قرار مي

شوند. به طور مثال به  مستقالً بررسي مي Y هاي متغيره ستون
 .هاي تك متغيره با ماتريس طراحي يكسان عنوان آزمون

است با در  رگرسيون خطيرگرسيون چند خطي تعميمي از 
نظر گرفتن بيش از يك متغير مستقل و يك مورد خاص 

هاي خطي عمومي تشكيل شده با محدود كردن تعداد  مدل
مدل اساسي براي رگرسيون خطي . متغيرهاي وابسته به يك

  :عبارتست از

)2(  

  

مشاهده از يك متغير  n گيريم كه در رابطه باال ما در نظر مي

اُمين مشاهده از  Yi،iپس . متغير مستقل موجودند p وابسته و

اُمين متغير  j اُمين مشاهد از i نيز Xijمتغير وابسته است،

بيانگر   βjمقادير. باشد مي j = 1, 2 ، …, p مستقل است كه

اُمين خطاي معمولي  i زني εiمتغيرهاي تخمين زده شده و

 .مستقل توزيع يافته به طور يكسان است

  

  شناخت مطالعه موردي - 3-1
 معادل سطحي با مسكوني كاربري كه دهدمي نشان هابررسي   

 خود به را شهر مساحت از درصد 31,26 هكتار1112,68

 ارتباطي شبكه مسكوني، كاربري از پس است، داده اختصاص

 مساحت از درصد 17,41 هكتار، 619,75 معادل سطحي با

 20,41 معادل اي سرانه داراي داده، اختصاص خود به را شهر

 سطحي با باير اراضي آن از پس .است نفر هر براي مربع متر

 به را شهر مساحت از درصد 17,93 كه هكتار 638,43 معادل

 سطحي با زراعي اراضي آخر در و است؛ داده اختصاص خود

 به را شهر مساحت از درصد 12,74 كه رهكتا 453,60 معادل

 چهار اين گفت توان مي مجموع در .است داده اختصاص خود

 هكتاركه 2824,45 حدود در سطحي با رفته هم روي كاربري

  اند.داده اختصاص خود به را شهر مساحت از درصد 79,34
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  . نقشه كاريري اراضي شهر گرگان1شكل 

حجم  05/0و درصد خطا   95/0نفر)، در اين تحقيق سطح اطمينان  350676( گرگانعيت شهر با توجه به  حجم نمونه يعني جم

 باشد.پرسشنامه مي  384نمونه برابر با  

  

 برآورد تعداد نمونه بر اساس فرمول كوكران. 2شكل 

 

  بندي شهر گرگانبندي و ناحيهمنطقه .3شكل 
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  ح نواحي شهر گرگانهاي توزيع شده در سط. پراكندگي پرسشنامه4شكل 

  

  و مدل سازينتايج تحليل -4
به تحليل مدل  پژوهشاين  روال تحليل مطالعه موردي در   

شود و در ادامه با توجه به نتايج مدل رگرسيون پرداخته مي

  به زمان پياده روي مطلوب در سطح نواحي امتياز داده 

هدف شود (درواقع زمان پياده روي اي كه افراد به منظور مي

اند) و نتايج آن با توجه به شرايط مكاني سفر كاري پاسخ داده

  شود. بررسي مي

  

مدل سازي آماري جهت زمان مطلوب پياده  -1- 4

  روي با هدف كاري و شغلي

چندگانه است كه نسبت تغييرپذيري  R مقدار شامل 1جدول

تواند را كه مي(زمان پياده روي با هدف كاري)  y مقادير

ي آماره .گيردزش شده بيان شود، اندازه ميتوسط خط برا

درصد  است كه در واقع ضريب تعيين R بعدي مربع

هاي آماره. است x تغييرپذيري كل به علت رگرسيون روي

دهد چه مقدار از كل كه نشان ميتصحيح شده  R بعدي مربع

شود هاي مستقل توجيه ميواريانس متغير وابسته توسط متغير

ميزان آن قابل قبول  0,676و /. 671قدار كه با توجه به م

 .باشدميي مدل هاانحراف معيار باقيمانده Rكه درواقع  است

   

  . اطالعات كلي مدل (زمان مطلوب پياده روي سفرهاي كاري)1جدول 

1.819a.6711.775

2.822b.6761.786

Durbin-Watson

a. Predictors: (Constant), مالکيت خودرو, اداری, سن, خدماتی

b. Predictors: (Constant), مالکيت خودرو, اداری, سن, خدماتی, درآمد, جنسيت

c. Dependent Variable: زمان.کاری

ModelRR Square
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دهد كه با تجزيه واريانس رگرسيون را نشان مي 2جدول 

(كمتر از ست اين مدل داراي معني داري ا sigتوجه به مقدار 

(نسبت ميانگين رگرسيون به نسبت  Fو مقدار  )0,05

باشد كه مناسب است مي 17,95ها) برابر ميانگين باقي مانده

و  1,5(بين  1,786و  1,775و مقدار ضريب دوربين واتسون 

هاي اين مدل مستقل از نشان دهنده اين است كه متغير) 2,5

رگرسيون و شامل ضرايب  3جدول باشند. يكديگر مي

ضرايب ثابت مي باشد براي مدل پيشبيني شده زمان مطلوب 

پياده روي با هدف سفر كاري است، كه با توجه به ضريب 

هاي اداري، سن، متغيرهاي سطح و تراكم كاربري tآزمون 

  گذار مالكيت خودرو در دو مدل ارايه شده بدين منظور تاثير

صورت است كه مي باشند. با توجه به ضرايب مدل به اين 

مالكيت خودرو و افزايش سن تاثير منفي داشته و سطح 

هاي اداري در زمان پياده روي به منظور انجام كاربري

  سفرهاي كاري در سطح محالت تاثير مثبت دارد.

  

  روي سفرهاي كاري). تجزيه واريانس مدل رگراسيون (زمان مطلوب پياده2جدول 

Sum of Squares df
Mean 
Square F Sig.

Regression 404.316 4 101.079 17.951 .000b

Residual 1903.261 338 5.631
Total 2307.576 342
Regression 411.410 6 68.568 12.150 .000c

Residual 1896.167 336 5.643
Total 2307.576 342

1

2

Model

 

  

 روي سفرهاي كاري)رگراسيون و ضرايب ثابت (زمان مطلوب پياده. ارايه ضرايب در مدل 3جدول   

Standardize
d 

B Std. Error Beta

(Constant) 14.156 .389 36.417 .000
خدماتی -4.844 3.925 -.063 -1.234 .218
اداری 6.443 1.960 .166 3.288 .001
سن -.456 .064 -.354 -7.085 .000
مالکيت خودرو -.578 .257 -.111 -2.250 .025
(Constant) 14.169 .500 28.318 .000
خدماتی -4.778 3.940 -.062 -1.213 .226
اداری 6.307 1.966 .162 3.207 .001
سن -.464 .065 -.360 -7.133 .000
مالکيت خودرو -.598 .258 -.115 -2.320 .021
درآمد .035 .058 .030 .610 .542
جنسيت -.249 .261 -.048 -.957 .339

1

2

Model
Unstandardized Coefficients

t Sig.

 

  

ه صورت بروي سفرهاي كاري در محالت شهر گرگان گيري زمان مطلوب پيادطبق جدول فوق شكل رياضي مدل اندازه ،بنابراين

  .شودزير تعريف مي

WSTi=14.156+6.443ORi-0.456Ai-0.578COi                                                                         )3(  

  i =WSTiزمام مطلوب پياده روي به منظور انجام سفرهاي كاري در ناحيه 

  i=ORiهاي اداري نسبت به سطح ناحيه سطح نسبي كاربري

  i =Aiي افراد در ناحيه رنج سن

   i =COiضريب مالكيت خودرو در ناحيه 
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  ب پياده روي با آموزشي و تحصيليمدل سازي آماري جهت زمان مطلو - 2- 4
  

در ادامه به تحليل مدل رگرسيون (زمان پياده روي مطلوب با 

شود و نتايج آن با هدف آموزشي و تحصيلي) پرداخته مي

 شامل )4( جدولشود. جه به شرايط مكاني بررسي ميتو

(زمان  y چندگانه است كه نسبت تغييرپذيري مقادير R مقدار

تواند توسط خط برازش را كه ميف كاري) پياده روي با هد

است  R ي بعدي مربعآماره .گيردشده بيان شود، اندازه مي

درصد تغييرپذيري كل به علت  كه در واقع ضريب تعيين

تصحيح  R آماره هاي بعدي مربع. است x رگرسيون روي

دهد چه مقدار از كل واريانس متغير وابسته كه نشان ميشده 

 مستقل توجيه مي شود كه با توجه به مقدارهاي توسط متغير

با توجه به پراكندگي جامعه  ميزان آن R 0,537و  0,288آن 

قابل  هاي آموزشي در نواحي مختلفآماري و سطح كاربري

   ي مدل هاانحراف معيار باقيمانده Rكه درواقع  قبول است

  .   باشدمي

  )ياده روي سفرهاي آموزشيزمان مطلوب پ(اطالعات كلي مدل . 4جدول           

1 .537a .288 .279 4.179 1.590

Durbin-
Watson

a. Predictors: (Constant), سن, درآمد, مالکيت خودرو, آموزشی, جنسيت

b. Dependent Variable: زمان.آموزشی

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

 
دهد كه با تجزيه واريانس رگرسيون را نشان مي 5جدول 

اين مدل داراي معني داري است (كمتر از  sigتوجه به مقدار 

(نسبت ميانگين رگرسيون به نسبت  Fو مقدار  ) 0,05

باشد كه مناسب است مي 30,627ها) برابر ميانگين باقي مانده

) 2,5و  1,5(بين  1,590واتسون و مقدار ضريب دوربين 

هاي اين مدل مستقل از نشان دهنده اين است كه متغير

شامل ضرايب رگرسيون و  6جدول  باشند.يكديگر مي

ضرايب ثابت مي باشد براي مدل پيشبيني شده زمان مطلوب 

روي با هدف سفر آموزشي است، كه با توجه به ضريب پياده

اي آموزشي، درآمد، و سن همتغيرهاي سطح كاربري tآزمون 

روي با گيري زمان پيادهدر مدل ارايه شده به منظور اندازه

باشند. با توجه به ضرايب مدل گذار ميهدف آموزشي تاثير

هاي تجاري به اين صورت است كه هرچه سطح كاربري

كمتر باشد زمان پياده روي بيشتر مي شود. كاهش سن نيز 

ده، همچنين درآمد نيز تاثير باعث افزايش زمان پياده روي ش

   منفي در زمان مطلوب پياده روي دارد.

  . تجزيه واريانس مدل رگراسيون (زمان مطلوب پياده روي سفرهاي آموزشي)5جدول 

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 2674.737 5 534.947 30.627 .000b

Residual 6602.352 378 17.467
Total 9277.089 383

Model
1

a. Dependent Variable: زمان.آموزشی

b. Predictors: (Constant), سن, درآمد, مالکيت خودرو, آموزشی, جنسيت 
  روي سفرهاي آموزشي). ارايه ضرايب در مدل رگراسيون و ضرايب ثابت (زمان مطلوب پياده6جدول

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 20.397 .741 27.520 .000
آموزشی -36.564 3.291 -.483 -11.110 .000
مالکيت خودرو -.176 .428 -.018 -.411 .681
درآمد .191 .096 .086 1.983 .048
جنسيت -.288 .430 -.029 -.669 .504
سن -.601 .107 -.245 -5.594 .000

a. Dependent Variable: زمان.آموزشی

1
Model

Unstandardized Coefficients
t Sig.
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ضي مدل اندازه گيري بنابراين طبق جدول فوق شكل ريا

زمان مطلوب پياده روي سفرهاي آموزشي در محالت شهر 

  ه صورت زير تعريف مي شود.بگرگان 

ESTi=20.397-36.564ERi+0.191Ini-0.601Ai                                   

)4(  

در  آموزشيزمام مطلوب پياده روي به منظور انجام سفرهاي 

  i =ESTiناحيه 

هاي آموزشي نسبت به سطح ناحيه ريسطح نسبي كارب

i=ERi  

  i =Iniضريب درآمد افراد در ناحيه 

   i =Aiرنج سني افراد در ناحيه 

  

مدل سازي آماري جهت زمان مطلوب پياده  -3- 4

  هاروي با خريد و رفع نيازمندي

در ادامه به تحليل مدل رگرسيون (زمان پياده روي مطلوب   

شود و نتايج ) پرداخته ميهابا هدف خريد و رفع نيازمندي

 شامل 7جدولشود. آن با توجه به شرايط مكاني بررسي مي

(زمان  y چندگانه است كه نسبت تغييرپذيري مقادير R مقدار

تواند توسط خط برازش را كه ميپياده روي با هدف كاري) 

است  R آماره ي بعدي مربع .گيردشده بيان شود، اندازه مي

درصد تغييرپذيري كل به علت  نكه در واقع ضريب تعيي

تصحيح  R هاي بعدي مربعآماره. است x رگرسيون روي

دهد چه مقدار از كل واريانس متغير وابسته كه نشان ميشده 

شود كه با توجه به مقدار هاي مستقل توجيه ميتوسط متغير

 ميزان آن قابل قبول است. R 0,640و  0,410آن 

 روي سفرهاي خريد)ن مطلوب پياده. اطالعات كلي مدل (زما7جدول 

1 .640a .410 .402 5.770 1.717

Durbin-
Watson

a. Predictors: (Constant), درآمد, سن, مالکيت خودرو, جنسيت, خدماتی
b. Dependent Variable: زمان.خريد

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate

 
   

  )زمان مطلوب پياده روي سفرهاي خريد(تجزيه واريانس مدل رگراسيون . 8جدول   

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 8747.351 5 1749.470 52.549 .000b

Residual 12584.380 378 33.292
Total 21331.732 383

b. Predictors: (Constant), درآمد, سن, مالکيت خودرو, جنسيت, خدماتی

Model
1

a. Dependent Variable: زمان.خريد

 
  

دهد كه با تجزيه واريانس رگرسيون را نشان مي  8جدول 

اين مدل داراي معني داري است (كمتر از  sigتوجه به مقدار 

ه نسبت (نسبت ميانگين رگرسيون ب Fو مقدار  )0,05

باشد كه مناسب است مي 30,627ها) برابر ميانگين باقي مانده

) 2,5و  1,5(بين  1,717و مقدار ضريب دوربين واتسون 

هاي اين مدل مستقل از دهنده اين است كه متغيرنشان

شامل ضرايب رگرسيون و  9جدول باشند. يكديگر مي

ب ضرايب ثابت مي باشد براي مدل پيشبيني شده زمان مطلو

است، كه با توجه به ضريب  خريدپياده روي با هدف سفر 

، و سن، خدماتيهاي متغيرهاي سطح كاربري tآزمون 

گيري زمان در مدل ارايه شده به منظور اندازه مالكيت خودرو

باشند. با توجه به تاثير گذار مي خريدروي با هدف پياده

  ضرايب مدل به اين صورت است كه هرچه سطح 

مطلوب باشد زمان پياده روي  بيشتر خدماتيي هاكاربري

شود. مي افراد با توجه به انتظاري كه از آن ناحيه دارند كمتر

كه منطقي  كاهش سن نيز باعث افزايش زمان پياده روي شده

مالكيت خودرو باعث كاهش تمايل همچنين  رسد.به نظر مي

ز ها در اين گونه اافراد به پياده روي زمان پياده روي آن

  سفرهاست.
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  . ارايه ضرايب در مدل رگراسيون و ضرايب ثابت (زمان مطلوب پياده روي سفرهاي خريد)9جدول 

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 28.934 1.128 25.661 .000
خدماتی -125.079 8.680 -.575 -14.410 .000
مالکيت خودرو -1.344 .591 -.090 -2.273 .024
سن -.730 .149 -.196 -4.898 .000
جنسيت -.494 .595 -.033 -.830 .407
درآمد .160 .133 .048 1.203 .230

1

a. Dependent Variable: زمان.خريد

Model

Unstandardized Coefficients

t Sig.

 

  

طبق جدول فوق شكل رياضي مدل اندازه گيري  ،بنابراين

زمان مطلوب پياده روي سفرهاي خريد در محالت شهر 

  شود.ه صورت زير تعريف ميبگرگان 

PSTi=28.934-125.079SRi-1.344COi-0.730Ai                      

                                             )5(  

روي به منظور انجام سفرهاي خريد در زمام مطلوب پياده

  i =PSTiناحيه 

هاي خدماتي نسبت به سطح ناحيه سطح نسبي كاربري

i=SRi  

  i =COiضريب مالكيت خودرو افراد در ناحيه 

   i =Aiحيه رنج سني افراد در نا

  

مدل سازي آماري جهت زمان مطلوب پياده  -4- 4

  روي با تفريحي

در آخر به تحليل مدل رگرسيون (زمان پياده روي مطلوب با 

شود و نتايج آن با توجه به شرايط هدف تفريحي) پرداخته مي

تواند عالوه بر مي شود. اين نوع سفرمكاني بررسي مي

كاربري هاي تراكم سطح و  هاي فردي تحت تاثيرويژگي

 شامل 10جدول فرهنگي و ورزشي باشد.نظير فضاي سبز، 

 y پذيري مقادير چندگانه است كه نسبت تغيير R مقدار

تواند توسط خط را كه ميروي با هدف كاري) (زمان پياده

 آماره ي بعدي مربع  .برازش شده بيان شود، اندازه مي گيرد

R يرپذيري كل به درصد تغي است كه در واقع ضريب تعيين

 R هاي بعدي مربعآماره. است x علت رگرسيون روي

دهد چه مقدار از كل واريانس كه نشان ميتصحيح شده 

شود كه با هاي مستقل توجيه ميمتغير وابسته توسط متغير

ميزان آن قابل قبول  R 0,643و  0,413توجه به مقدار آن 

دهد يتجزيه واريانس رگرسيون را نشان م 11جدول  است.

داري است اين مدل داراي معني sigكه با توجه به مقدار 

(نسبت ميانگين رگرسيون به  F) و مقدار  0,05(كمتر از 

مي باشد كه  52,549ها) برابر نسبت ميانگين باقي مانده

(بين  1,538مناسب است و مقدار ضريب دوربين واتسون 

مدل هاي اين ) نشان دهنده اين است كه متغير2,5و  1,5

  مستقل از يكديگر مي باشند.

  

 روي سفرهاي تفريحي). اطالعات كلي مدل (زمان مطلوب پياده10جدول

1 .643a .413 .398 8.645 1.538

Durbin-
Watson

a. Predictors: (Constant), درآمد, سن, فضای سبز, مالکيت خودرو, ورزشی, فرھنگی
b. Dependent Variable: زمان.تفريحی

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of 
the Estimate
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  )زمان مطلوب پياده روي سفرهاي تفريحي(تجزيه واريانس مدل رگراسيون . 11جدول 
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 8747.351 5 1749.470 52.549 .000b

Residual 12584.380 378 33.292
Total 21331.732 383

b. Predictors: (Constant), درآمد, سن, مالکيت خودرو, جنسيت, خدماتی

Model
1

a. Dependent Variable: زمان.خريد

  
شامل ضرايب رگرسيون و ضرايب ثابت مي باشد  12جدول 

ده روي با هدف سفر براي مدل پيشبيني شده زمان مطلوب پيا

متغيرهاي  tاست، كه با توجه به ضريب آزمون  تفريحي

هاي سطح كاربري، هافضاي سبز و پاركهاي سطح كاربري

در مدل ارايه شده به منظور و سن ، و مالكيت خودرو ورزشي

  تاثير گذار  تفريحياندازه گيري زمان پياده روي با هدف 

اين صورت است كه مي باشند. با توجه به ضرايب مدل به 

باشد  كمتر فضاي سبز و ورزشيهرچه سطح كاربري هاي 

در نواحي مختلف افراد  مورد انتظار روي مطلوبزمان پياده

كاهش سن نيز باعث افزايش زمان پياده روي يابد، افزايش مي

رسد. همچنين مالكيت خودرو شده كه منطقي به نظر مي

آن زمان پياده روي  و باعث كاهش تمايل افراد به پياده روي

ها در اين گونه از سفرهاست، درواقع تمايل كمتر به پياده 

  روي، كاهش زمان پياده روي را به دنبال دارد.

  )زمان مطلوب پياده روي سفرهاي تفريحي(ارايه ضرايب در مدل رگراسيون و ضرايب ثابت . 12جدول 

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) 38.649 1.937 19.953 .000
فضای سبز -117.995 12.042 -.512 -9.798 .000
فرھنگی -149.409 102.299 -.083 -1.461 .146
ورزشی -214.014 72.436 -.167 -2.955 .003
مالکيت خودرو -4.814 1.201 -.207 -4.008 .000
سن -.907 .286 -.162 -3.168 .002
درآمد -.261 .257 -.052 -1.013 .312

Sig.
1

a. Dependent Variable: زمان.تفريحی

Model
Unstandardized Coefficients

t

  
 

گيري بنابراين طبق جدول فوق شكل رياضي مدل اندازه

زمان مطلوب پياده روي سفرهاي تفريحي در محالت شهر 

  شود.ه صورت زير تعريف ميبگرگان 

)6(  

RSTi=38.649-117.995ORi-4.814COi-0.907Ai                                   

زمام مطلوب پياده روي به منظور انجام سفرهاي تفريحي در 

  i =RSTiناحيه 

سبت به سطح ناحيه سطح نسبي كاربري هاي فضاي سبز ن

i=GRi  

  i =COiضريب مالكيت خودرو افراد در ناحيه 

   i =Aiرنج سني افراد در ناحيه 

  

  گيرينتيجه-5

 شهري فضاهاي و هاراه ايران، در صنعتي انتقالب از قبل تا 

 و نيازهاي اجتماعي و انساني هاياندازه با كامل انطباق در

 بيش ماهيتي ادهمسيرهاي پي. ميگرفت شكل شهروندان رواني

 كرده پيدا است نقطه دو اصل بين و كه پياده ويژه مسير يك از

 و حركت ها،گشايش و مسيرها از تركيبي نيز آن فضاي و

 از منظري ترتيب بدين. شدمي باز نيمه و فضاهاي باز مكث

را  متفاوت جمعي اميال و نيازها كه بود گرفته شكل راه

 از شهروندان خاطره عمق بر آن تجربه استمرار و بود پاسخگو

 نام به هنري همانطور كه كالن، از نقل به. افزودمي شهر

 كه دارد وجود ارتباط هنر عنوان به هم چيزي داريم معماري

 جمله از محيط سازنده عناصر متناسب كليه تركيب شامل

بر  در تبليغات و عالئم ترافيك، آب، طبيعت، درختان، بناها،

  امروزه پياده روي  ،بنابراين. )1376گردد (توسلي، مي

هاي مختلفي دارد كه بايد به آن توجه داشت، عالوه بر جنبه

حد پياده روي چه  نتايج اين تحقيق نشان داده است كه اين

تواند براي افراد از لحاظ زماني و چه از لحاظ مسافتي مي

تواند بسيار حائز گوناگون و در نواحي مختلف يك شهر مي
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در  شد تا تمايل به پياده روي داشته باشند، مثالًاهميت با

داراي سطح و تراكم هاي خدماتي اي از شهر كه كاربريمحله

قابل قبولي مي باشد افراد با انتظار زمان كمتري تمايل به سفر 

يكي از مواردي به صورت پياده دارند، همچنين اين موضوع 

يار شده نيز به آن توجه بس TOD اجرايكه امروزه در است 

اي در حول و در كشورهاي پيشرفته خدمات را به گونه

كنند تا افراد با هاي حمل و نقل عمومي توزيع ميايستگاه

  كمترين زمان و به صورت پياده به رفع نياز خود پردازند. 

  

  ع مراج-6

تأثير حمل و نقـل بـر   " ،)1387( ،احمديان، ر. و سعيديان، و. −

، هشـتمين  "وسـعه پايـدار  كاربري هاي شهري بـا رويكـرد ت  

 كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك، تهران.

  

ارائــه " ،)1390( ،افنــدي زاده، ش. عراقــي، م. و ســورگي، م. −

هـاي عمـده جـاذب سـفر و پيشـنهاد      مدل جانمايي كـاربري 

، "هـاي حمـل و نقلـي   توسعه آينـده بـا اسـتفاده از شـاخص    

 كنفرانس حمل و نقل و ترافيك، تهران.

  

برنامه ريزي حمـل و  " ،)1391( ،. و شاه حسيني، ز.حقاني، م −

ــار و     ــر آم ــروري ب ــراه م ــه هم ــك ب ــل و مهندســي ترافي نق

 ، نشر كتاب آوا، تهران."احتماالت

  

 مقايسه و ارزيابي" )،1393( ،.، مولوي، ا.، ايزدي، م.حقي،م- 

، "شهري مراكز در مداري هپياد و راهسازي هپياد سياست دو

  .العات شهريفصلنامه علمي پژوهشي مط

  

، "ريزي كاربري اراضي شـهري برنامه" ،)1388زياري، ك.ا. ( −

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

 

 نيزم يكاربر ريتأث يبررس")، 1394( ،مستوفي، آ. سروري، ه. −

 ابانيخ: يمورد مطالعهي، شهر يهانابايخ در عابران رفتار بر

پژوهشــي مطالعــات  -، فصــلنامه علمــي"مشــهد _دانشــجو

 ،شماره نوزدهمهريش

 

مهندسـان مشـاور    )،1392(، "طرح جامع شهرسازي گرگان" −
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 .هاي طاليي البرزراه

 

 ".و اطالعات مكان شهر گرگان GISسامانه اطالعات " −

 

-Gehl, J. (2010), “Cities for People”, Island 

Press, Washington. And Gehl,J., (1987), 

“Life between buildings”:Using public 

space,Van Nostrand Reinhold, New York. 

 

 -Lee, C., & Moudon, A. V., (2016), “The 

3Ds+ R: Quantifying land use and urban 

form correlates of walking”, Transportation 
Research Part D: Transport and Environment, 

11(3), pp.215-204. 

 
-Rostamzade,Y. M,Ranjazmae. S,M,Naderi. 

M,Yegane. H,MahmoodiNejad, (2010), 

“Methods of Evaluations of Citizens 

Behavioral Patterns In Urban Spaces using of 

Meta Analysis Method”. Journal of 

Environmental Science and 

Technology,Vol.13, No.3, pp.175-190.  

 

 

 



 

TRJ 

No.65 

259 
 

Modelling Optimum Walking Time With Respect To 

Travel Purpose and Considering Individual and 

Environmental Variables  

(Case Study: Gorgan) 
 

Amin Choubdar, M.Sc.,Grad., Department of Civil Engineering, Malard Branch, 

Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran. 

Amin Farajollahi, Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad 

University, Malard, Tehran, Iran. 

Farzin Poorheydari Mamaghani, M.Sc., Student, Department of Civil Engineering, 

Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran. 

AminFarajollahi@gmail.com mail:-E  
 

Received: July 2020-Accepted: Novamber2020 

ABSTRACT 

In this research, the duration and appropriate time of walking to reach the routine 

destinations and meet the needs of individuals based on the different criteria of city 

districts and neighborhoods including individual, social, economic, and physical ones as 

well as land uses. The results can evaluate challenges and deficiencies based on the 

affecting indicators in different regions, and finally, they can lead to the adoption of 

measures and propositions so that people can fulfill their purposes and needs by walking 

over a proper time. The analysis method performed here was to by using statistical 

regression modelling. To reach the goal of this study, first, the city of Gorgan, Golestan 

province, Iran, was introduced, then, the land use map and land use distribution diagram by 

neighborhood were given, and next, the demography of the respondents to the 

questionnaire was investigated. Finally, four modelling types were addressed to measure 

the walking time for different purposes; 1) occupational, 2) educational, 3) shopping, and 

4) recreational. By investigating the results of walking time models in different districts of 

Gorgan and by considering the t-test coefficients and Watson coefficient, being 1.5-2.5 for 

all the models which is acceptable, the independent variables of the area and concentration 

of office land uses, age, and car ownership (to measure the walking time of occupational 

travels), the independent variables of the area of educational land uses, income, and age (to 

measure the walking time of educational travels), the independent variables of the area and 

concentration of service land uses, age, and car ownership (to measure the walking time of 

shopping travels), the area of greenbelts and parks, and different variables of the area of 

sporting  land uses, car ownership, and age (to measure the walking time of recreational 

travels) were determined to be significant. At last, tables showing the coefficients of 

independent variables and the constant of the prediction model for the walking time of 

each type of travel were presented.  
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